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  297-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:31. (  الص$ة تارك حكم في المناقشة تتمة - 1

 هللا صلى النبي وبجاه وسلم عليه هللا صلى بالنبي التوسل مسألة في استطراد و عبدالوھاب بن محمد الشيخ دعوة على الك$م - 2

  ) 00:35:57. (  وسلم عليه

 ) 00:57:46. (  الوتر قضاء مسألة على الك$م استئناف - 3

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .لكن عندهم فهم السلف الصاحل هلذا  يا شيخ  :السائل 

يعود السؤال السابق وأرجوا أن تتخذ هذا نظاما يف حبثك وقواعدك ؛ كلهم ؟ إمجاع السلف الصاحل ؟ أم  :الشيخ 

  فيه هيك ويف هيك ؟

  .فيهم وفيهم  :السائل 

  إذا ؟ :الشيخ 

  ..لكن  يا شيخ حكى عبد اهللا بن الشقيق إمجاع الصحابة  :السائل 

  ...على ما كانوا يعّدون شيئا  :الشيخ 

فهذا نقل  "ما كان أصحاب حممد عليه الصالة والسالم يعدون شيئا من األمور تركه كفر إال الصالة "  :السائل 

  .عنهم اإلمجاع 

إذا حنن ناقشنا هذا األثر من داخله وليس من خارجه يعين من متنه وليس من إسناده ، إسناده جيد  : الشيخ

  لكن هل صحيح أن املسلم ال يكّفر بشيء إال برتك الصالة ؟ فإذا ترك الزكاة مثال شو حكمه ؟

  ...يعين يفصل قوله يا شيخ على  ...إذا يرون تكره  :السائل 

  .ك الزكاة يكفر قل ال ؟ معليش ، إذا تر  :الشيخ 

  ...يفصل يف هذا إن تركها جاحدا  :السائل 



  .يا حبييب أنا ما أقول لك ما حكمه عم أسألك يكفر بتقول نعم أو بتقول ال  :الشيخ 

  .يعين يف حاالت يكفر ويف حاالت ال يكفر  :السائل 

  .كفر به إال ترك الصالة الزم من قول الصحايب أنه ال يكفر ألم مل يكونوا يرون ما ي: احلليب 

  .ال ، ال يفهم هذا شيخ من قوله  :السائل 

  شلون ؟ :الشيخ 

  .ما يفهم هذا من قول عبد اهللا  :السائل 

  .طيب أنت رد عليه وأنا بعدين باحتفظ بسؤايل ، :الشيخ 

  .أقول هذا ال يفهم من قول عبد اهللا  :السائل 

فهذا استثناء يعين شيء بعض من كل  "عمال ترك الكفر إال الصالة مل يكونوا يرون من األ"وكيف قوهلم : احلليب 

  .وهذا من أقوى الدالئل على احلصر  "مل يكونوا إال "  "مل يكن إال " وفيه حصر 

  يعين ما قولك يف قول الرسول عليه السالم يكون أقوى حجة أم قول الصحايب ؟ :الشيخ 

  .قول الرسول عليه السالم  :السائل 

  ل يف شك يف هذا ؟ه :الشيخ 

  .ال  :السائل 

هل تعتقد أن الصحابة يؤمنون ذا  )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( طيب ، يقول عليه السالم  :الشيخ 

  احلديث كما نؤمن حنن ؟

  .نعم  :السائل 

  .فإذا هناك شيء آخر  :الشيخ 

  كيف يا شيخ ؟  :السائل 

  .شيء آخر يعين يقولون بكفره يعين  :الشيخ 

  .يعّدونه كفرا غري الصالة : ئل آخر سا

  .هذا كفر دون كفر يا شيخ  :السائل 

  .هذا الذي نريده إذا عرفت فالزم ، هذا الذي بدنا إياه   :الشيخ 

  ...شيخنا أنا أوردت عليه يف قضية : احلليب 

  .خلينا ننتهي من هذه  :الشيخ 



  ...معذرة : احلليب 

  .ليد خلينا نكمشه ألنه هو اآلن با :الشيخ 

  .شيخنا هو انكمش وخلص : احلليب 

حىت يكون عونا لنا يف  ...ال معليش ، بدنا حنن حتصل القناعة يف قلبه حىت يعود داعية إىل بالده  :الشيخ 

تلطيف اهلجمة هذه يف تكفري املسلمني يعين ، هذا أمر ضروري جدا ؛ كيف تفرق بني من أطلق عليه نبيك 

  ه أنه يعرف كيف تؤكل الكتف ، وليس كذلك أي شخص آخر ، صح أم ال ؟املعصوم الذي أقل ما يقال في

  .نعم  :السائل 

كيف تقول فيمن يقول وقتاله كفر دون كفر ؟ ومن ال حيسن أن يقول مثله تقول كفر صميم هو الردة   :الشيخ 

...  

  ...ألن عدد من النصوص ما خترج األول  :السائل 

  ما أيش ؟ :الشيخ 

ن النصوص ما خترج األول أنه كفر دون كفر وال يظهر لنا بل أتت نصوص آخرى تؤيد أن ما أتت م :السائل 

  . )بين الرجل و الشرك والكفر ترك الصالة ( الكفر املراد يف قوله عليه السالم 

حدث ، حدت ؛ ألنك أنت اآلن كنت يف واد وانتقلت إىل واد آخر ، كنت يف واد االحتجاج بقول  :الشيخ 

أنت انتقلت إىل واد آخر يف تأييد قول الصحابة بنصوص الرسول عليه السالم ؛ فبينما كنت جتعل  الصحابة وإذا

الكالم حجة يف نفسه وإذا بك تعود إىل أنك تشعر بأنك حباجة إىل أن تدعمه بكالم الرسول عليه السالم ، نعم 

.  

  .نعم واضح  :السائل 

سلوب جيب أن جتعل قول الصحابة أخريا ، وقول الرسول إذا أعتقد أنك أنت وغري خمطيء يف هذا األ :الشيخ 

عليه السالم أوال ، مش رأسا تنتقل وتقول يف إمجاع على ما قلت لك أنا إنه هذا اإلمجاع حقيقي يعين ما فيه 

خالف ، يف األول قلت فيه خالف بعدين قلت الصحابة قالوا كذا ، وإذا بك اآلن تنقض ما بنيت وتشعر من 

  .هذا القول من الصحابة جيب أن يدعم بشيء آخر ، صح أم ال  صميم قلبك أن

  .صحيح يا شيخ  :السائل 

  جزاك اهللا خريا ؛ فاآلن هل تعود لتستدل على ما تقول بأن تارك الصالة كسال كافر بغري هذا الدليل ؟ :الشيخ 

  .ال ، هناك أدلة كثرية غري هذا  :السائل 



صح أم ال ؟ أنا ما أقول لك أدلة كثرية وال قليلة ، أنا أقول لك بعد أن  جزاك اهللا خري وساحمك اهللا ، :الشيخ 

تبني لك أن استداللك باحلديث الصحابة خطأ ألنه حيتمل هيك وهيك ، فهو حيتاج إىل دعم ؛ فما هو دليلك 

عندك كثري أنت بتقول هناك أشياء كثرية ، ما هو البحث بيين وبينك كثري أو قليل وخري الكالم ما قل ودل ، يف 

  من األدلة ؟

  .هناك أدلة كثرية نعم  :السائل 

  .جاوب نعم أو ال ، هيك الشيخ بده : احلليب 

  .هؤالء إخواننا ما ابتلوا كما ابتلينا ، ما حيسنون األخذ والرد   :الشيخ 

  .نعم يا شيخ  :السائل 

  . "خري الكالم ما قل ودل " يعين  :الشيخ 

  .خريا إن شاء اهللا  :السائل 

فهمت أن عندك أدلة كثرية ، هل تتفضل بأعظم دليل منها ، أعظم دليل ما عندك منها ؟ ألنه إذا ثبت  :الشيخ 

يسلموا تسليما (( وإذا ثبت بأن هذا الدليل هزيل كمان  ))ويسلموا تسليما (( أن هذا األعظم دليل ، دليل 

ر شويه ، إذا كنت مالك مستحضر أنه ؛ ألن ما بعده من األدلة أشد ضعفا ، هات بقى ومعك فسحة تفك ))

  .جتيب لنا أعظم دليل ؟ 

  إخوانكم يف الدين أقوى شيء عندهم يف هذه املسألة ؟: احلليب 

  .ال ، أنت اآلن تلقن ، هذا ما جيوز  :الشيخ 

شيخ اآلن أريد أن أنبه إىل نقطة فقط ، أنه عندما ذكرت قول الصحايب هذا ليس من باب أن أذكر  :السائل 

  .الصحايب قبل قول اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  قول

  .ال ، أنا ما فهمت هذا ، ال أنا ما فهمت هذا  :الشيخ 

  .احلمد هللا ، وإمنا أتت استطرادا فذكرت قول الصحايب  :السائل 

  بالرغم من أين ما فهمت هذا ، أنت أخطأت يف االستدالل ، أمل يظهر لك هذا ؟ :الشيخ 

  .ال فهمت يا شيخ  :سائل ال

طيب أنا ما فهمت أنك تريد شيئا أنا ما فهمته ، ال ما فهمته ؛ لكن أخطأت يف االستدالل ألنك  :الشيخ 

قلنا لك أيش هذا ؟ قلت كفر دون كفر ، طيب والصحابة قالوا  )وقتاله كفر ( حينما جوت بقول املعصوم 

  كفر دون كفر ؟ قلت هناك أدلة ، صح ؟  نفس الكلمة يف تارك الصالة كفر ملاذا مل تقل



  .نعم  :السائل 

واآلن بآخذك ألنك كررت على مسامعي مرارا وتكرارا أن هناك أدلة كثرية ، فأنا أقنع بالقليل نيابة عن  :الشيخ 

الكثري لكن الختصار طريق البحث واملناقشة هات أعظم دليل عندك مادام أنت مقتنع فيه أنه هو الدليل الفاصل 

املوضوع ، هاته فإذا كان كما تقول سلمنا لك وإن مل يكن كذلك سلمت لنا ؛ ألن أكرب دليل سقط من  يف

إذا كان عندك . يدك وفلت زمام أمره من ذهنك ، فحينئذ ينتهي املوضوع على اتفاق ، فما هو ؟ بسم اهللا 

  .هات . فكون عونا ألخيك 

  ...اء وإمنا لكن عندي دليالن على أما يف القوة سو  :السائل 

  .ال ، ال  :الشيخ 

  .ريح حالك ، ريح حالك ، أقوى شيء وبعدين بتنزل نزول : احلليب 

  .اهللا يهديك يا عبد اهللا ، وأنا معك إن شاء اهللا  :الشيخ 

فخلوا (( : واليت قبلها  ))فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (( : قوله  :السائل 

  . ))سبيلهم 

  .نعم هذا النص القرآين حجة عليك  :الشيخ 

  كيف يا شيخ ؟  :السائل 

  ...ألنك آنفا فرقت بني الزكاة والصالة  :الشيخ 

  .يا سالم ، يا سالم : احلليب 

  أليس كذلك ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .طيب ، واآلن وحّدت بينهما ، فعلى أي شيء أنت ؟ اللهم اهدنا فيمن هديت  :الشيخ 

  ...أقول إن ظاهر اآلية هذه  :ائل الس

بدك تتكلم كمان وأنا أرحتك ، ساحمك اهللا ، أرحتك أيش ظاهر اآلية ؟ ظاهر اآلية أن هؤالء كفار ،  :الشيخ 

  .وأنا معك ؛ لكن ظاهر اآلية أن تاركي الزكاة كتارك الصالة ، وأنت قلت ال ليس كذلك 

  .أنا ما فهمت يا شيخ املراد اآلن  :السائل 

فإن تابوا  ))فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (( ملاذا اآلية ماذا تقول ؟  :شيخ ال

  وأقاموا الصالة ومل يؤتوا الزكاة فهل هم إخوانكم ؟



  .إخواننا  :السائل 

  طيب فإن تابوا وآتوا الزكاة ومل يقيموا الصالة فهل هم إخوانكم ؟ :الشيخ 

  .س بإخواننا ال ، لي :السائل 

  .اهللا يساحمك اآلية واحدة  ...أليش هذا ؟ هذا رايح يصري معنا مثل آدم  :السائل 

  .أجيب يا شيخ ، ملا ثبت عن الرسول عليه السالم  :السائل 

  .رجع اآلن ، هذا أعظم دليل أنت نقضته بنفسك  :الشيخ 

  .طيب اصرب معي احلم علّي  :السائل 

  .لسالم خذ صرب أيوب عليه ا :الشيخ 

  .يا شيخ أنت علمتنا أن ال نفهم القرآن فقط بدون فهم السنة وفهم السلف الصاحل  :السائل 

  .هذا ما نريده : احلليب 

  .حنن حوهلا ندندن  :الشيخ 

كلنا ندندن إن شاء اهللا حوهلا فنقول إن الزكاة أتى ما خيرج األصل نقول إن ظاهر اآلية يكفر لكن أتى   :السائل 

  ...نع الزكاة ما خيرج ما

  .إن ظاهر اآلية أن تارك الصالة يكفر ، وتارك الزكاة يكفر  :الشيخ 

  .وذا قال بعض أهل العلم  :السائل 

  معليش فأتى ماذا ؟ :الشيخ 

  .ما خيرج مانع الزكاة  :السائل 

  يعين أنه ليس بكافر ؟ :الشيخ 

  .أنه ليس بكافر   :السائل 

  ما هو الدليل ؟ :الشيخ 

  .الدليل ينظر يف سبيله فإما إىل النار وإما إىل اجلنة  :السائل 

  مث أيش ؟ :الشيخ 

ثم ينظر في سبيله فإما إلى النار وإما  ...ما من صاحب بقر وال غنم ( مث ينظر يف سبيله ، احلديث  :السائل 

انع الزكاة خيرج من ، ومعلوم أن الكافر ال ميكن أن ينظر يف سبيله إىل اجلنة ، فعلم من ذلك أن م )إلى الجنة 

  .هذه اآلية ذا احلديث بأنه ال يكفر 



  .شيء مجيل ، هذا ما كان يف بايل احلقيقة  :الشيخ 

  .وقع حاله حلاله : احلليب 

  ؟ "فإن تابوا وأقاموا الصالة ومل يؤتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين " آه ، فإذا معىن اآلية  :الشيخ 

  ننا يف الدين ؟ومل يؤتوا الزكاة فإخوا :السائل 

  يعين هيك معىن كالمك أم أنا غلطان يا مجاعة ؟ :الشيخ 

  .واهللا حلد اآلن ال شيخنا : احلليب 

  .آه ، حلد اآلن ال  :الشيخ 

  .ألنه بدنا نشوف شو بعدها  : احلليب 

حة هذه فضي ...شوف شو بقولوا للشيخ إنه حلد اآلن الشيخ مش غلطان يعين يف احتمال أنه يغلط  :الشيخ 

  .بقى انقلوها ملشاخيكم 

  دليلهم الثاين ؟ :السائل 

  .خلينا يف األول : احلليب 

  .شيخ هذه اآلية إذا مل خيرجها يعين إذا مل جيحد وجوا ومنعها ال يكفر يكون هذا معناها ، نعم  :السائل 

ل ألنه ملا يرتك أي شيء يا أخي ما يف حاجة للتفصيل ألن حبثنا يف التارك كسال ، ما فيه حاجة للتفصي :الشيخ 

  .من أحكام الدين جحدا خرج من الدين ما يف خالف 

  .يكون هذا معىن اآلية  :السائل 

  أيش معىن اآلية ؟ :الشيخ 

  .يكون هذا معناها إن تابوا وأقاموا الصالة ومل يؤتوا الزكاة فإخوانكم  :السائل 

أنت أنه إذا انتفى أحد الشرطني انتفى املشروط   ليش بقى ومل يؤتوا الزكاة ، ونص القرآن حسب زعمك :الشيخ 

  .كله 

  .ألننا يا شيخ ال نفهم القرآن فقط دون السنة  :السائل 

  .حسن  :الشيخ 

  . )أال إني أوتيت القرآن ومثله معه (  :السائل 

  .أثبت على هذا   :الشيخ 

  .طيب  :السائل 



  ة كسال يؤكد كسال أنه ليس كافرا ؟أال تدل السنة أن الذي يرتك أن الذي يرتك الصال :الشيخ 

  .نصا صرحيا دون ورود احتماالت عليه  :السائل 

  آه ، ليش احتماالت ؟ :الشيخ 

  ...ألن هذه االحتماالت ليست بالقوة كاألول ألن عندنا اآلن  :السائل 

  ملاذا اختذت خط الرجعة احتماالت ؟ :الشيخ 

  .ألنه ورد يف السنة  :السائل 

  ، هات تانشوف شو ورد يف السنة وشو االحتمال الذي يرد عليه ؟هذا هو  :الشيخ 

  .مثل حديث البطاقة  :السائل 

  طيب ما باله ؟  :الشيخ 

  .أنه مل يفعل خري إال هذه الكلمة  :السائل 

  طيب شو يرد عليه ؟ :الشيخ 

  . يرد عليه أنه هذا الرجل مل ميكن من فعل اخلريات كقاتل التسع وتسعني نفسا :السائل 

  .وممكن من فعل السيئات مائة سجل : احلليب 

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ( هكذا يعين ، واألحاديث املتواترة يف الشفاعة يوم القيامة  :الشيخ 

أي األعمال ( ويف رواية من إميان ، مل يتمكن من أعمال اإلميان ، ويف األحاديث الصحيحة  )ذرة من خير 

نها الصالة واحلج وما شابه ذلك ، مل يتمكن من األعمال الصاحلة كلها ؛ ولذلك ما بقي يف ذكر م )أفضل ؟ 

قلبه إال ذرة من إميان ، وذرة من خري ؛ هيك معىن احلديث وهكذا يسوقه علماء السلف يلي حنن تلقينا العقيدة 

ملوا عمل اخلري ، هكذا ؟ لقد منهم ، ملا بيسوقوا الشفاعة وأحاديث الشفاعة يعنون الذين ما استطاعوا أن يع

وقعتم فيما أنكرمت على من خالفكم من أهل األهواء أنكم تلفون وتدورون على األحاديث الصحيحة وتتأولوا 

مع فكرة قائمة يف أذهانكم ، مل تستطيعوا حىت اليوم أن تثبتوها باألدلة من الكتاب والسنة إال بالتأويل ؛ وعلى  

كرا هي حجة عليك ألنك تتأوهلا مبا يشبه تعطيل املؤولة لنصوص الكتاب والسنة كل حال فاألدلة اليت أنت ذ 

فيما يتعلق يف الصفات اإلهلية ؛ فنحن اآلن ال فرق بيننا أي بني غرينا من أهل السنة واجلماعة وبني أهل الكالم 

ؤالء يعطلون النصوص من حيث التعطيل ، الفرق شكلي ، أولئك يعطلون النصوص املتعلقة بالصفات اإلهلية وه

املتعلقة باألحكام الشرعية ، والتعطيل واحد ؛ أعود إىل شيء آخر كيف باستطاعتكم أن تؤولوه وهو قوله عليه 

خمس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها ( : السالم 



دها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن وسجودها كان له من اهللا عهد أن يدخله الجنة ومن لم يؤ 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما (( : ، مع قوله تعاىل )له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

  كيف ؟ لعلكم يعين إن شاء اهللا ما فكرمت بتعطيل هذا احلديث أيضا ؟  ))دون ذلك لمن يشاء 

  .فكروا وأجابوا  :السائل 

  .هات تانشوف ؟  : الشيخ

  .بس أنا اآلن ما أحفظه اآلن  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

  .شيخنا معليش كلمة : احلليب 

أنا أقول لك  ...طول بالك شويه ، خطر يف بايل تارك الصالة كافر فقط غري مشرك أم هو مشرك أيضا  :الشيخ 

  ...مكن حالك ألنك على خطر اآلن 

  .بني الرجل وبني  :السائل 

  .  ال حتاوبين باحلديث  أعطيين رأيك أجب عن السؤال  :الشيخ 

  .الكافر مشركا شيخ   :السائل 

  واملشرك ؟ :الشيخ 

  .كافر   :السائل 

  كافر ، كويس ؛ فهذا املشرك تارك الصالة ال يغفر له أليس كذلك ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .لكن احلديث صريح بأنه يغفر له  :الشيخ 

  .نا نسيت اآلن ما احتجوا به أ :السائل 

  .خري إن شاء اهللا ، وأنت يا أخي  :الشيخ 

  ؟...الدليل الثاين هلم يقولون ما دام : سائل آخر 

شيخنا هو قال اآلن وقبلها قاهلا يل يف الس أم أجابوا عن هذا ألنه مشيئة وما مشيئة لكن هم ما : احلليب 

الدليل الذي أخرج به ترك الزكاة من الكفر هو نفس الشيء من حيث  يذكروا التحديد بالذات أو ختريهم مع أن

احلكم ، مشيئة إما إىل اجلنة وإما إىل النار دون اجلزم ، وهذا إما إىل الكفر وإما أن يغفر له وإما أن ال يغفر ، 

  .فهما سواء ، فما قاله يف األول يقوله يف الثاين والعكس صحيح 



  ...نا مو ذه الوصف ال يا شيخ علي بس أ :السائل 

  .ال هذا كالمهم ، هذا كالمهم : احلليب 

  ...ال ، هلم احتجاجهم ووعدتك خمطوطة إن شاء اهللا بإذن اهللا  :السائل 

  .هذا أنا شايف الكالم : احلليب 

  .ال يا أخي ، جديدة يا أخي أنا أرسلها للشيخ إن شاء اهللا ولعله يتصل بك  :السائل 

  .ا جزاك اهللا خري  :الشيخ 

  .الدليل الثاين نعم  :الشيخ 

على هذا الكالم منسوب لبعضهم يقولون إن هذا من باب التأدب مع اهللا سبحانه وتعاىل كقوله : سائل آخر 

  ...عليه السالم 

  أيش أيش هو التأدب ؟ :الشيخ 

  .يعين املشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب هذا من باب التأدب يقولون : سائل آخر 

  املتأدب ؟ من :الشيخ 

  ...يعين هذا الكالم من باب التأدب كقول  :السائل 

  من املتأدب اسم فاعل ، من املتأدب يقولون ؟ :الشيخ 

  .الظاهر من كالمهم أنه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

  الرسول يتأدب أيه ؟ :الشيخ 

  .هكذا يقولون  :السائل 

  يتأدب مع اهللا ؟ :الشيخ 

  .عم ن :السائل 

يعين طول بالك هذا القائل يرى أن تارك الصالة هو يف رأي الرسول يف اجتهاد الرسول يف فهمه يف  :الشيخ 

  شريعته أنه كافر ؟

  .أي نعم  :السائل 

  هكذا يرى لكن مع ذلك هو وكل األمر إىل مشيئة اهللا ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  صد ؟فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، هكذا تق :الشيخ 



  .نعم  :السائل 

  .ليس هذا أول شيء نسمعه من التعطيل  :الشيخ 

يستدلون على ذلك بقول عيسى عليه السالم يف املغفرة إم عبادك إن تشاء تغفر هلم وإن تشاء  :السائل 

  .تعذم ، أي نعم هلذا فما أدري جوابك 

  ...كويس ، إذا أنت معهم ما تقول أنك بتحكي عن غريك   :الشيخ 

  .ال أنا شبهه مسعتها وأريد منك أن جتليها إن شاء اهللا  :سائل ال

  .طيب مسعتها ، فماذا كان جوابك عليها ، مدنا مبددك بقى أنت  :الشيخ 

  .أنا وقفت  :السائل 

  .من ورد البحر استقل السواقي  :السائل 

رية يف األحكام الشرعية فهو هناك آه ، نقول حنن هول املوقف ال يقاس عليه ، ما حنن يف الدنيا من البص :الشيخ 

يكل األمر إىل اهللا عز وجل ، هذا كجواب مطلق يعين ؛ لكن هذا قائم على أن عيسى عليه السالم كان معلوما 

  فهل عندنا نص يف ذلك ؟ ))إن اهللا ال يغفر أن يشرك به (( : لديه ، ما أعلم اهللا نبينا من قوله 

  .حنن ما عندنا نص  :السائل 

ما عندنا نص لذلك ما جيوز االستدالل ذا النص ؛ ألن هذا ينبين على ما لو قال الرسول مثل هذا  :الشيخ 

نقول جواب  ))إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (( الكالم رسولنا يلي أنزل عليه 

هذا أيضا كان أوحي إليه ، فإننا ال رقم واحد هو األول ؛ أما عيسى عليه السالم ما يف عندنا ما يدلنا على أن 

نستطيع أن كل شيء أوحى اهللا إىل نبينا قد أوحى مثله إىل من قبله من األنبياء والرسل ؛ فإذا هذا اإلشكال ال 

  وزن له وال قيمة له ؛ ألنه قائم على شيء ال دليل عليه وال برهان ؛ هات دليلك الثاين حىت نشوف ؟

العهد ( تقولون بأما يكفر فما جوابكم من احلديث ؟ قوله صلى اهللا عليه وسلم يقولون مادام أنتم  :السائل 

فبمجرد الرتك ، ترك الصالة ؛ فإطالق الكفر عليه يف هذا  )الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

  .احلديث 

  ؟  ))م الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك ه(( : ماذا تقول يف قول اهللا تعاىل  :الشيخ 

  ...نقول إن من  :السائل 

  كما قال صاحبك آنفا كفر دون كفر ، أم تقول غري هذا ؟  :الشيخ 

  أنا يا شيخ ما بلغت املرتبة حىت أحكم على أحد إال القليل ، ما جوام يا شيخ يف هذا الدليل ؟ :السائل 



 ، جوايب هو جوابك عن اآلية ، فماذا يقول أنا ظننت أنك ستقول شيئا ، فما هو ؟ يعين أنت سألتين :الشيخ 

  عن اآلية فأولئك هم الكافرون ؟

  .أقول العلم عند اهللا عز وجل ، اهللا أعلم  :السائل 

  ها ، فالعلم عند اهللا أنا أقول ، يكفي ؟ :الشيخ 

  يكفي إذا أوردوا هذا احلديث ، قالوا كيف تقول ما يكفر وحنن نقول بكفره ؟ :السائل 

  كن أنت وكْلت العلم إىل اهللا يف اآلية ، ملاذا مل تكل األمر إىل اهللا يف احلديث ؟ل :الشيخ 

  .ألن احلديث صريح يا شيخ  :السائل 

  اآلية أصرح ، وال ؟ :الشيخ 

  .نعم كتاب اهللا أصرح  :السائل 

  .إذا أنت تتناقض كثريا  :الشيخ 

  .ال ، أنا ما أتناقض يا شيخ  :السائل 

ك خذ عربة من أخوك عبد اهللا  كيف أنه رزين مثبت حاله فهو ال جييب إال بعد تفكري وإذا  أنا أقول ل :الشيخ 

بين الرجل وبين الكفر ترك ( كان ال يذكر النص الذي ينبغي تأويله ويدندن حوله ؛ أنت اآلن أتيت باحلديث 

واب من صاحبك كفر هذا سبق اجلواب عنه آنفا ، وقتاله كفر كان اجل )الصالة فمن ترك الصالة فقد كفر 

دون كفر ، ملاذا ال نقول يف قوله عليه السالم فقد كفر أي كفر دون كفر ؟ واآلن نريد أن نوجه سؤاال إليكم هل 

  تقولون بالكفر االعتقادي والكفر العملي هذا التقسيم الذي فهمناه عن بعض األئمة ؟ أم ال تقولون ؟

  .نعم  :السائل 

العتقادي والكفر العملي من حيث حقيقتهما أوال ؟ مث ما هي مثرة اخلالف بني ما الفرق بني الكفر ا :الشيخ 

  الكفر االعتقادي والكفر العلمي ؟ واضح السؤال ؟

  إن شاء اهللا ، أجيب ؟ :السائل 

  .على السؤال األول  :الشيخ 

  ...الفرق يا شيخ أن الكفر االعتقادي سواء صاحبه عمل أم مل يعمل ال ينفعه  :السائل 

أنا سألت سؤالني ما هو الفرق بني الكفر االعتقادي وخلي األستاذ علي معنا مش مع غرينا خاصة إذا   :شيخ ال

  ...كانوا من األموات يعين 

  ...واهللا يا شيخ براجع : احلليب 



  .معليش معليش ؛ لكن بدنا تشاركنا يف املوضوع ألنه سنشد عضدك بأخيك  :الشيخ 

  . بارك اهللا فيك شيخنا: احلليب 

كان سؤايل سؤالني حول الكفر االعتقادي والكفر العملي ، األول ما حقيقة االختالف بني الكفر   :الشيخ 

االعتقادي والكفر العلمي ؟ حقيقة االختالف بينهما هذا السؤال األول ؛ السؤال الثاين ما مثرة هذا االختالف ؟ 

  ما هي نتيجة االختالف ؟ واضح الفرق ؟

  .يخ واضح يا ش :السائل 

طيب فأنا أسأل السؤال األول ما هو حقيقة الكفر االعتقادي والكفر العملي بعد ذلك جتيبين إن شئت  :الشيخ 

  عن مثرة هذا االختالف ؟

يف اعتقادي يا شيخ أن هذا من االعتقاد ، أنه يعتقد هذا فيه داخل قلبه يعين والعملي يعمل ذا األمر  :السائل 

.  

  رك الصالة يؤمن بشرعيتها وال يعمل أال يصدق جوابك اآلنف الذكر عليه ؟كويس ، اآلن تا  :الشيخ 

  .من حيث العموم يا شيخ ؟  :السائل 

  .بقى عموم وخصوص  :الشيخ 

  .البد من شيء من التفصيل يا شيخ حىت نكون دقيقيني  :السائل 

  التفصيل من عندي أم من عندك ؟ :الشيخ 

  ...من عندي أنا  :السائل 

  .ضل تف :الشيخ 

  .ألين ما أستطيع أعطيك اإلجابة ، نقول من حيث العموم يصدق عليه  :السائل 

  ومن حيث اخلصوص ؟ :الشيخ 

  .ومن حيث اخلصوص ال يصدق عليه  :السائل 

  ملاذا ؟ :الشيخ 

رة ألنه هنالك من األعمال وإن مل يعتقد صاحبها أا مكفرة جمرد أن يعمل ا يكفر وخيرج ا عن دائ :السائل 

  .اإلسالم 

  .ال أعتقد هذا يف اإلسالم ، فأرشدين هداك اهللا  :الشيخ 

  ...يعين مثال يا شيخ إنسان يعتقد  :السائل 



  .ال تقل يعتقد ، قل إنسان يعمل  :الشيخ 

حلظة يا شيخ ، إنسان يعتقد أن اهللا حق وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حق ولكنه يستهزئ ، أتى  :السائل 

ئ به بالدين كسّب اهللا وسّب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإن كان هو معتقد أن اهللا سبحانه بشيء يستهز 

  .وإمنا من باب االسهزاء فقط  ...وتعاىل يعين 

  .ما أصبت يا عبد اهللا  :الشيخ 

  . وجهين يا شيخ يعين هذا على حسب علمي وفهمي واهللا أعلم  :السائل 

  .وفهمي مفهوم هذا حسب علمك وفهمك  على حسب علم ...طبعا  :الشيخ 

  .يعين ليس إن شاء اهللا نقال عن املشايخ  :السائل 

  أي نعم يلي يسب اهللا هل يسب اهللا الذي نؤمن حنن به أم الذي هو يؤمن به ؟ :الشيخ 

  .الذي هو يؤمن به  :السائل 

  فاإلله الذي هو يؤمن به هو اإلله املعبود حبق ؟ :الشيخ 

  يسبه ؟ عند ما :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .ما فهمت يا شيخ  :السائل 

  ما فهمت ، أريد أقول إن اإلنسان إذا آمن بشيء على حقيقته يستحيل أن يسبه ؛ فهمت هذا ؟ :الشيخ 

  .فهمت  :السائل 

  .بناء على ذلك جاء السؤال السابق  ... :الشيخ 

  يعين تريد شيء من الشرع أدلل على كالمي ؟ :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  ...األول خالص : احلليب 

  .ما ينفع هات نشوف  :الشيخ 

  ...عمل يكفر به وال يعتقد  :السائل 

عمل يكفر به وال يعتقد يعين واحد يعمل عمل الكفار لكنه ال يعتقد اعتقاد الكفار ، يكفر خيرج من  :الشيخ 

  .امللة ؛ أين هذا يف عامل املريخ ؟ يف الكون كله ال وجود هلذا 

  .مل يكونوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يرون شيئا من األعمال تركه كفر إال الصالة  :سائل ال



  .رجعت حليمة لعادا القدمية  :الشيخ 

  .يعين يا شيخ الظاهر واهللا أعلم ما فيه  :السائل 

  .ما فيه  :الشيخ 

  .الظاهر واهللا أعلم يعين ما أقول هذا استقصاء  :السائل 

  .ما يف يا شيخ عبد اهللا ما فيه  :الشيخ 

  حبثت أنت يا شيخ ؟ :السائل 

  .اهللا أكرب : احلليب 

  .احلمد هللا أفدتنا أنت يا شيخ  :السائل 

شبنا على هذا ، شبنا على هذا ؛ من األخطاء املاشية عندكم ما جاء يف كتاب التوحيد ، أذكرك  :الشيخ 

  .ع ليس بدليل يا أبا ليلى بدليلك الذي طلبناه منك لكنه يف الواق

  .نورنا شيخنا : احلليب 

حديث دخل رجل النار بذبابة هل نسيت هذا  ...هو إذا بده ينورك معناه أنه مش مؤمن ذا النور كله  :الشيخ 

  احلديث ؟

  .مل أنسه  :السائل 

  .أليس هو حجة عندهم ؟ مش عندك أعط بالك  :الشيخ 

  .نهم نعم حجة عندهم األوائل م :السائل 

  األوائل منهم من تعين من األوائل ؟ :الشيخ 

  .أعين على زمن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  :السائل 

  واألواخر أيضا ؟ :الشيخ 

  .واهللا األواخر تبني ضعف احلديث وبدأوا يرتاجعون  :الشيخ 

  . طيب   ...احلمد هللا   :الشيخ 

  .فهذا فضل لك وهم يذكرون هذا  :السائل 

  .أل اهللا أن ميدنا بفضله وعلمه نس :الشيخ 

  . آمني  :السائل 

  



احلقيقة حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا فضله كبري على األمة اإلسالمية ، لكن فيه شيء من الغلو  :الشيخ 

  والشدة وظهرت هذه الشدة يف ، شو كان يسموهم هؤالء اجلماعة األولني ؟

  .اإلخوان من عاهد اهللا : احلليب 

  .خوان اإل :السائل 

  املطوعني ما أدري أيش ؟ :الشيخ 

  .اإلخوان يلي حاربوا امللك عبد العزيز  :السائل 

  .امللك يلي مساهم إخوان من عاهد اهللا : احلليب 

كان يف عندهم شدة ويظهر أن هذه سنة اهللا يف خلقه إآل من عصم اهللا وقلبك ماهم كما قال عليه   :الشيخ 

كل شّرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى إن لكل عمل شّرة ول( : السالم 

، فاجلماعة كان عندهم شيء من الشدة أخذوها طبعا من بعض نصوص حممد بن عبد الوهاب )بدعة فقد ضل 

فرون رمحه اهللا واستمر األتباع إىل هذا العهد موصولون ذه الشدة ، وكنا نسمع حنن قدميا أن هؤالء النجديون يك

  .عامة املسلمني 

  .خوارج  :السائل 

أو يقولون عنهم خوارج إىل آخره ، أنا ملا بدأت أسافر لتلك البالد جتلى يل يف أتباعهم شيء من هذه  :الشيخ 

الشدة ، يكفي يف ذلك أن جمرد ما واحد يتوسل بالتوسل املبتدع عندنا مجيعا أن هذا كفر أو شرك ، ما ينبغي أن 

و شرك ، جيب أن نستفصل القول أن هذا الذي يتوسل ماذا يعين ، ماذا يريد ؟ وإال كفرنا نقول رأسا كفر أ

  وشركنا إمام من أئمة املسلمني أال وهو حممد بن علي الشوكاين ألنه يقول جبواز التوسل ، هل تعرف هذا ؟

  يعين باجلاه ، جباه الرسول ؟ :السائل 

  .بالرسول بعد موته  :الشيخ 

  الرسول أم بذاته ؟جباه  :السائل 

  ...بذاته ؛ لكن أنا اآلن ال أستحضر  :الشيخ 

  ...الظاهر جباهه ، وكذلك أمحد بن حنبل  رمحه  جبواز التوسل جباه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

لذات ، لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه األلفاظ مجود ؟ إذا توسل باجلاه خيتلف عن التوسل با :الشيخ 

  فالذي يتوسل باجلاه ال ينكر عليه ، والذي يتوسل بالذات ينكر عليه ؟

  .ال، ينكر على االثنني  :السائل 



  إذا ما هي حصيلة التفريق ؟ :الشيخ 

  .التفريق أن هذا يكفر والثاين ال يكفر  :السائل 

  ملاذا أحدمها يكفر دون اآلخر ؟ :الشيخ 

  .عن التوسل بالذات ، أما يا شيخ عندهم نصوص يف اجلاه وعندهم شبهة ألن الذات ، بذاته ينا  :السائل 

ال تطيل علّي اجلواب رايح تتعبين اآلن ، أيش الفرق بني هذا التوسل فهو شرك بتقول أنت إنه عندهم  :الشيخ 

  ...دليل 

  .اجلاه ال يا شيخ ألن النص يف النهي عن التوسل بالذات أجلى منه بالنص يف عن التوسل ب :السائل 

  أين النهي ؟ أين هذا النهي ؟ :الشيخ 

  .النهي أنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا  :السائل 

  .حبثنا يف التوسل وليس يف اإلستغاثة  :الشيخ 

  .على فرض صحة احلديث شيخنا وهو ليس كذلك : احلليب 

  .هو كذلك  :الشيخ 

  ...بالتوسل  :السائل 

اذ ، ي صريح ليس هناك ؛ لكن املسلم العامل حينما يتتبع السنة ونصوصها ليس هناك ي يا أست :الشيخ 

باألمر بالتوسل بأمساء اهللا أو صفة من صفات اهللا بالعمل الصاحل جيد أن هذا توسل خمالف هلذا التوسل املشروع 

  ، عرفت كيف ؟، هذه واحد ؛ واألخرى أن هذا التوسل باملخلوق قد يؤدي إىل تعظيمه إن مل يؤد إىل تأليهه 

  .نعم   :السائل 

  .فإذا مل يؤدي إىل تعظيمه وتأليهه يكون حالفا للسنة  :الشيخ 

كانوا يقولون هؤالء شفعائنا عند اهللا   ))ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( : قول اهللا تبارك وتعاىل  :السائل 

  ، هذا ليس نص للنهي ؟ أي نتوسل م إىل اهللا ونستشفع م عند اهللا سبحانه وتعاىل

اللهم إين " وأنت ها هنا بعده أيش عالقة هذه اآليات بالتوسل ، التوسل أن يقول ! سبحان اهللا  :الشيخ 

 ))ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( أيش هذا عالقه  "أسألك وأتوجه إليكم بنبيك نيب الرمحة أن تغفر يل 

ا اهللا وال يدعو غري اهللا ؛ لكن من جيعل واسطة بينه وبني اهللا عزوجل أن يتقبل هذا ما يعبد وهذا يعبد اهللا ويدعو 

  .دعاءه 

  .وهذه الواسطة البدعية يا شيخ عاب اهللا عليهم  :السائل 



  وأنا قلت ماذا ؟

  .معك يا شيخ أا بدعية لكين أقصد  :السائل 

  .لكنك سألتين كيف تكون معي عن شيء تسألين  :الشيخ 

  ...أنت تريد مين دليال على عدم مشروعية التوسل  ال :السائل 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

  .أقصد على النهي  :السائل 

  .أي نعم على النهي الذي يؤكد أنه خمالف للسنة وإال أنت بتورط حالك اآلن بدك تثبت يل أنه شرك  :الشيخ 

  أيش يا شيخ ؟ :السائل 

تقول إن  "بنبيك حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تغفر يل  اللهم إين أسألك" يلي بقول يف دعاءه  :الشيخ 

  هذا مشرك ؟ يعين كتارك الصالة ؟

  الذي يتوسل بذات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ :السائل 

اهللا أكرب ، وأنا شو حبكي ، عم أقول الذي يقول يف دعاءه كذا أسألك بنبيك اليوم والرسول مات هل  :الشيخ 

  رك الصالة ؟هذا مشرك كتا

  شيخنا إن أصل هذا يعين التفريق بني الذات واجلاه تذكر شيء عن أحد قال به من قبل ؟: احلليب 

بدنا نصل لكن هو اآلن قفز قفزة الغزالن يا أستاذ علي ، نقلنا من موضوع مشروع إىل غري مشروع إىل  :الشيخ 

هذا قول  ))ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( أنه كفر ، وهذا من غلو اجلماعة ، هذا يلي عم نشكوا منه 

اآلن نتساءل  ))والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( املشركني أظن أول اآلية 

  لنتفاهم كيف كانت عبادة املشركني آلهلتهم وألولياءهم كما يف هذه اآلية ماذا كانوا يفعلون ؟

  .لذبح والطواف من ا :السائل 

  مجيل ، فواحد مثل الشوكاين فعل شيء من ذلك ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

قل ال ، فإذا قال واحد مثل الشوكاين أنا أقول مثل حىت ما تدندن حول الشوكاين، إذا قال واحد مثل  :الشيخ 

  هل ذبح له ؟ "اللهم إين أسألك مبحمد أن تغفر يل " الشوكاين 

  .ح ال مل يذب :السائل 

  إىل آخره ، هل هذا مشرك ؟ :الشيخ 



  .ال ليس مبشرك  :السائل 

  هل جيوز االستدالل عليه باآلية السابقة ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

هذا الذي تفعلونه ، وهنا يكمن اخلطأ فيجب ملا تبحثون هذه البحوث اخلطرية الدقيقة تفرقوا بني من  :الشيخ 

ن هذا النوع ألن اإلنسان يندفع حسب العقيدة واألفكار يلي هو متشبع عمله كله شرك فيقال هذا توسل منه م

ا ؛ فإذا كان إنسان زيد من الناس متشبع بأنه ال يذبح إال هللا وال ينذر إال اهللا ، وال يطاف إال ببيت اهللا ، وال 

كن يقول أنا أعتقد كل ما شئت من السلبيات ال ال ال إىل آخره ما هنالك ؛ ل  ...يدعى عند الشدائد إال اهللا 

أنه جيوز أن نقول اغفر يل جباه حممد ، أسألك مبحمد أن تغفر يل ؛ أيش وجه االستدالل على هذا بأنه مشرك 

 ))و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( ألن اهللا يقول على لسان املشركني 

  .وهو ال يعبدهم 

  نية ؟ اآلية الثا :السائل 

  .هاا  :الشيخ 

  ...هؤالء شفعاءنا عند اهللا  :السائل 

هو ال يقول هؤالء شفعاءنا عند اهللا ، هو يسأل ويتوسل ، فإما أنه يستجيب وإما أال يستجيب ؛ فهذا  :الشيخ 

  .ليس كقول املشركني اجلازمني بأن هؤالء اآلهلة اليت ال حقيقة هلا أم شفعاءهم عند اهللا تبارك وتعاىل 

  .دقيقة جدا هذه :  احلليب 

  ...وإذا اعتقد أن هذا الويل أو  :السائل 

إذا اعتقد أرجعنا للكفر االعتقادي ، والكفر العملي ، وهذا الذي نبغاه حنن منكم أن تفرقوا بينهما ،  :الشيخ 

عن شخصه  ورايح أضرب لك مثال بشخص ما عنده هذه العقيدة كلها ، الشوكاين أعتقد طبعا اآلن بدنا حنكي

أعتقد أنك ال ختالفنا حينما نقول إنه هو له فضل كبري يف نشر التوحيد يف اليمن وإن كان الفضل يعود إىل 

صاحب الفضل األول حممد بن عبد الوهاب وكل ذلك يعود حملمد بن عبد اهللا ، آه ؛ فما نعتقد أن الشوكاين  

ظن أن حديث األعمى ساري املفعول بعد وفاة ولكن اجتهد و  ...كان يف نفسه شيء من الكفر االعتقادي ، 

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال جبواز التوسل على النحو الذي قيل عن اإلمام أمحد ، ولو أن اإلمام أمحد 

ذكر لفظة أيش ؟ اجلاه ، واآلن بدنا نشوف أيش عندكم الفرق بني التوسل باجلاه أو بالذات ما هو الفرق ؟ 

  وسل مبخلوق أليس كذلك ؟ التوسل بالذات ت



  .نعم  :السائل 

  طيب والتوسل جباه املخلوق هل توسل خبالق أم مبخلوق ؟ :الشيخ 

  .التوسل مبخلوق  :السائل 

  أيش الفرق ؟ :الشيخ 

  .الفرق أن الذات كأشياء حسية كاألحجار يعين التوسل بذاته أشياء مشاهدة وحمسوس  :السائل 

  ؟ ما فهمت من الذي توسل :الشيخ 

  .املتوسل بالذات متوسل بشيء حمسوس واملتوسل باجلاه متوسل بشيء معىن  :السائل 

  .ال ، مش صحيح ، مو صحيح أبدا  :الشيخ 

  ملاذا ، اجلاه معىن يا شيخ أم حمسوس ؟ :السائل 

  لكن املعىن قائم بالذات ، يف مجاد أم ال ؟ :الشيخ 

  .معىن قائم بذاته  :السائل 

  لذات ؟منفصل عن ا :الشيخ 

  .ال مش منفصل  :السائل 

  فإذا أنت ليش عم تفصل ذهنيا ، والواقع عمليا ليس كذلك ؟ :الشيخ 

  .والداللة على الذات أصال : احلليب 

  هذا هو ، :الشيخ 

  وال غريا سواه ذا انفصال ، بتعرف الفلسفة هذه ؟** صفات اهللا ليست عني ذات  

  شيخنا من قائل هذا ؟: احلليب 

  .حب قصيدة بدء األمايل صا :الشيخ 

  هذا مالكي أظنه ؟: احلليب 

  ال ، أظنه حنفي ؛ :الشيخ 

  ...وال غريا سواه ذا انفصال ** صفات اهللا ليست عني ذات  

  املهم يعين اجلاه هذا مفصول عن اإلنسان ؟

  .ال  :السائل 

هيك أم هيك كله يوصل  مشيت "كل الدروب  على الطاحون " فإذا مثل ما يقولون عندنا يف الشام  :الشيخ 



وبلتقوا عند الطاحون ؛ فإن قلتم ذات أو قلتم جاه كل بيدل على توسل غري مشروع، لكن هنا يظهر ، واحلكي 

هنا يظهر العصبية لألشحاص مادام اإلمام أمحد قال جبواز التوسل بالذات  ...بيننا أصحى تنقل هذا الكالم 

  ...واإلمام أمحد إمام السنة 

  .ا يا شيخ باجلاه عفو  :السائل 

نعم باجلاه ، اإلمام أمحد ، جزاك اهللا خريا ، إمام السنة ، إذا الزم نفرق بينما نقول من الكفر بالتوسل  :الشيخ 

بالذات وبني من يقول بالتوسل باجلاه ؛ ألن إمام السنة قال جبواز التوسل باجلاه دون التوسل بالذات ؛ يا أخي 

ها صارحة ، اإلمام أمحد قاهلا اجتهادا فإن أصاب فله آجران وإن أخطأ فله أجر ما فيه فرق بني هذا وهذا قولو 

  .واحد 

  .حنن نعتقد أنه خمطئ وهم يعتقدون هذا أنه خمطئ  :السائل 

  .لكن يفرقون يقولون إنه يف فرق بني التوسل بالذات والتوسل باجلاه  :الشيخ 

  .نعم يقولون  :السائل 

فرق النتيجة واحدة لكن بني أن يقول هذا أو ذاك ما يقوله تعصبا ومتسكا مبا وجد طيب أنا بقول ما يف  :الشيخ 

عليه اآلباء واألجداد ، أو أن يقول عن قناعة نفسية كما قال الشوكاين ؛ ماذا تذكرون ما قاله الشوكاين ؟ هل 

  قال التوسل بالذات أم باجلاه ؟

  .أظن باجلاه يا شيخ   :السائل 

  .شوف هذا الكتابما أعتقد ،  :الشيخ 

  .يا أبا عبد الرمحن . أين أسألك حبق ممشاي هذا وحق السائلني يا شيخ ( شيخ هم يقولون أنه  :السائل 

  .حتفة الذاكرين أيوه  :الشيخ 

هم يقولون يا شيخ إن اإلمام أمحد رمحه اهللا عنده شبهة حبيث احلديث ، لكن الذين يتوسلون بالذات  :السائل 

  .ما عندهم شبهة 

ال بالعكس ، القضية بالعكس بالعكس ، الذي يقول بالذات شبهته احلديث ؛ أما اجلاه ما فيه حديث  :الشيخ 

  .حوله 

ويف الرواية األخرى وحبق نبيك ،  "اللهم إين أسألك حبق ممشايا هذا وحق السائلني عليك " الظاهر  :السائل 

بل صححها وهي ضعيفة ، فهو خمطئ ولكن ألنه ظن لكن هذه الرواية ضعيفة ؛ فيقولون إن اإلمام أمحد بن حن

  ...أن هذا احلديث صحيح 



  أين اإلمام صحح احلديث ؟ :الشيخ 

  .يعين عمله به شيخ  :السائل 

  .هذا خالف أصول احلديث  :الشيخ 

  ؟ ...يعين العمل به ليس من  :السائل 

  عرفت هذا ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  ؟شو بيقول . احلمد هللا  :الشيخ 

ويتوسل إىل اهللا سبحانه بأنبياءه " قوله  "وجه التوسل باألنبياء والصاحلني " هنا يقول حتت عنوان : احلليب 

  .يلي يقول هيك ابن اجلزري  "والصاحلني 

  من الذي يقول هيك ؟ :الشيخ 

  .ابن اجلزري : احلليب 

  .نكفره بقى ؟ ما جيوز نكفره  :الشيخ 

ألنبياء ما أخرجه الرتمذي حبديث األعمى ؛ وأما التوسل بالصاحلني فمنهم ما ثبت أقول ومن التوسل با" : احلليب 

لكن  "يف الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس رضي اهللا عنه عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

يف إخالص كلمة  شيخنا يبدوا واهللا أعلم له عبارة أصرح يف الدر النضيد ، هذا يلي قائم يف ذهين الدر النضيد

  .التوحيد له عبارة أصرح مع أنه يشدد النكري فيها على االستغاثة لكن تكلم فيها مبثل هذا الكالم بأبسط شويه 

  لكن ينكر ؟ :الشيخ 

  .ال ، ال ينكر يعين قصدي التفريق بني الذات واجلاه : احلليب 

يقول بالتفريق هنا عم حيكي بالتوسل بالذات ؛ ال ، خلينا حنن مع عبد اهللا يا عبد اهللا ؛ ألنه هو عم  :الشيخ 

  .طيب فالتوسل بالذات هو الذي يقول جبوازه الشوكاين هنا ، تبعا البن اجلزري ، يقول بالتوسل بالذات 

  .صحيح : احلليب 

هم يفرقون كما مسعت من صاحبكم آنفا بني التوسل بالذات وبني التوسل باجلاه وحديث األعمى هو  :الشيخ 

 داللته على التوسل بالذات من التوسل باجلاه ؛ ألنه هو التوسل باجلاه مش مذكور إطالقا يف احلديث أقرب إىل

ال يف السياق وال يف السباق ؛ لذلك قال بالتوسل هو وابن اجلزري وغريه ؛ فاآلن يستدل  هو حبديث األعمى 

ديث دعاء اخلروج إىل املسجد يلي وكأنه استدرك على نفسه أنه ال ليس االستدالل حبديث األعمى وإمنا حب



يستدل فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، وذه املناسبة قامت زوبعة ضدنا عساها انطفت حول كلمتنا حول 

  حممد بن عبد الوهاب أم وال تزال قائمة ؟

  .ال ، انظفت  :السائل 

ذا  ليس فيه ال الذات وال اجلاه ؛ فحديث اللهم إين أسألك حبق السائلني ،أيضا  ه! ها ، سبحان اهللا  :الشيخ 

ولذلك أمكن تأويل هذا احلديث لو صح إىل ما ال يتناىف مع التوسل املشروع ألنه كما قيل بأنه حق املتوسلني أو 

السائلني هو االستجابة من اهللا ، فرجع األمر إىل إيش ؟ إىل صفة من صفات اهللا لكن اجلاه له عالقة باإلنسان  

الستدالل ذا احلديث على جواز التوسل جباه اإلنسان املخلوق ، لو صح لكنا حنن أول كما قلنا فال يصح ا

القائلني به ومع شرط الفهم على الوجه الصحيح والرد به على املستدلني به على التوسل املبتدع ألن هذا ليس فيه 

اهللا تبارك وتعاىل ؛ إذا يا  توسال مبتدعا وإمنا هو توسل حق السائلني وحق ممشاي هذا هو األجر والثواب عند

  شيخ عبد اهللا التفريق بني هذا وهذا ال حمل له من اإلعراب ، صاروا مخسني دقيقة ضرب عشرة أم ما صار ؟

  .ال ، صار  :السائل 

  

  ...أقول اسرتسلنا يف هذه املسألة  :السائل 

احلال ليس مبعىن أداء العبادة يف غري أحسنت ، امسع اجلواب ، القضاء يف الشرع إمنا هو واللغوي بطبيعة  :الشيخ 

(( : وقتها ، هذا املعىن االصطالحي ليس شرعيا وال لغويا ، اللغوي هو اإلتيان بالعبادة بتمامها كما قال تعاىل 

، هل أحد من العرب بل من العجم أمثايل يفهم قضيت الصالة ))فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض 

فإذا (( : ؟ طبعا ال ، إذا فإذا قضيت الصالة يعين أمتت فانتشروا ؛ كذلك قوله تعاىل يعين أوديت يف غري وقتها 

هذا كذاك متاما ، انتهيتم من قضاء املناسك  ))قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 

ال ، فإذا  ...قضاء  مش كما قيل حج والناس راجعة ، حج والناس راجعة ، الناس راجعة من احلج وهو رايح حيج

إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم : ( قضيتم مناسككم يعين يف الوقت املشروع ؛ وكذلك قوله عليه السالم 

) وما فاتكم فاقضوا ( ويف رواية  ...) السكينة والوقار وال تأتوها وأنتم تّسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 

لسوء فهم األعاجم من الفقهاء تبع مذهيب أنا احلنفي اختلفوا مع مجهور الفقهاء أن ومن أجل هذه الرواية الثانية و 

املسبوق بركعة أو أكثر هو دخل يف الصالة وفاتته ركعة فهل حينما يقوم ليؤديها هذه الركعة تكون متام الصالة 

... .  


